PROIECT «Eficientizare energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale
din orașul Tîrgu Neamț»
În data de 30.08.2018, UAT ORAȘUL TÂRGU-NEAMȚ, în calitate de beneficiar a semnat
contractul de finanțare nr. 2971/30.08.2018 pentru implementarea proiectului
«Eficientizare energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din orașul
Tîrgu Neamț», cod SMIS 2014+: 121742, proiect finanțat prin Programul Operațional
Regional 2014 – 2020, AXA Prioritară 3 – “Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii
scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A
– Clădiri rezidențiale.
Valoarea totală a proiectului a fost de 615.734,32 lei, din care valoarea finanțării
nerambursabile de 274.694,57 lei (233.490,39 lei contribuție UE și 41.204,18 lei
contribuție bugetul național).
Obiectivul general al proiectului a constat în sprijinirea eficienței energetice, a gestionării
inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile prin reabilitarea termică a
blocului de locuințe M7A, str. Mihai Eminescu, din Târgu-Neamț.
Obiectivele specifice:
1. Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe;
2. Reducerea gazelor cu efect de seră;
3. Creșterea numărului gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie
Rezultatele așteptate: izolarea termică a fațadei-partea vitrată, izolarea termică a fațadeipartea opacă, izolarea termică perimetrală a ferestrelor, bordarea cu fâșii orizontale
continui de vată minerală bazaltică rigidă a planșeelor, izolarea timpanului exterior de la pod
cu vată minerală bazaltică rigidă de 10 cm, izolarea termică a zonei de intrare în scară,
termoizolarea planșeului peste ultimul nivel, închiderea balcoanelor.
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Perioada de implementare a proiectului este de 53 de luni, respectiv între data de
01.02.2016 și data de 30.06.2020 (ea cuprinde și activitățile proiectului înainte de
semnarea contractului de finanțare).
Impactul investiției la nivelul localității este reprezentat de diminuarea consumurilor
energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului
termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum și
ameliorarea aspectului urbanistic al localității; reducerea costurilor cu încălzirea locuinței, în
special a populației cu venituri reduse, ceea ce susține îmbunătățirea puterii de cumpărare a
categoriilor sociale defavorizate. Impactul implementării proiectului s-a resimțit și asupra
mediului de afaceri, angrenând activitatea economică a agenților economici care au fost
contractați în cadrul proiectului, generând în același timp locuri de muncă.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm
să vizitați
- www.fonduri-ue.ro
- www.inforegio.ro
- facebook.com/inforegio.ro
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